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34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Sz.P.

Bogusława Korwin

Radna Rady Miasta Nowy Targ 

Nasz znak: PiO.0003.1.2017.I

Nowy Targ 2017-02-08

W odpowiedzi  na  zapytanie  z  dnia  30-01-2017r.  informuję,  iż  do  kasy  Urzędu

Miasta  z tytułu  opłaty  targowej  zostały  wpłacone  następujące  kwoty  przez  Nową  Targowicę

i osoby kontrolujące plac targowy na Nowej Targowicy 

Istniejące wpłaty potwierdzają informację udzieloną w dniu 5 grudnia 2016r.  Trudno się
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Data wpłaty Uwagi 
wrzesień 59292

13392 5.09.2016
11550 13.09.2016
14650 20.09.2016
19700 29.09.2016

Razem 59292

październik 70900
7650 4.10.2016

16700 12.10.2016
14300 18.10.2016
17200 25.10.2016

15050 8.11.2016

1500
Razem 72400

listopad 57050
11000 8.11.2016
15950 15.11.2016
9900 23.11.2016

20200 23.11.2016

900
Razem 57950
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wpłata dotyczy 
opłat za miesiąc 
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Wpłaty dokonane 
przez inkasentów 
Urzędu Miasta 

Wpłaty dokonane 
przez inkasentów 
Urzędu Miasta 
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ustosunkować do wypowiedzi Prezesa Janusza Chowańca,  na którą się Pani powołuje, gdyż

opieramy się na realnych wpłatach, a nie danych podawanych w mediach.

Mogę się jedynie domyślać, że zaczerpnęła Pani dane z reportażu  „Przeszczepiony jarmark”

zrealizowanego przez Nowotarską Telewizję Kablową, który dostępny jest pod adresem;

 http://www.nowytarg24.tv/reportaze/item/przeszczepiony-jarmark

W reportażu tym w wywiadzie udzielonym w dniu 24.10.2016r. Prezes Nowej Targowicy

mówi „...  zebraliśmy  prawie  70 tys. dla miasta, w tym miesiącu  prawdopodobnie myślę, że

gdzieś koło 100 tys. powinniśmy zasilić budżet z tychże opłat...” 

Należy zwrócić uwagę, iż inkasent otrzymuje bloczki opłaty targowej, które są drukami

ścisłego zarachowania. 

Bloczki opłaty targowej numerowane są kolejno i obijane okrągłą pieczęcią z orłem oraz napisem

Urząd Miasta Nowy Targ. 

Pobranie  bloczków inkasent  kwituje  podpisem w księdze  druków ścisłego  zarachowania,  za

pobrane druki (bloczki) odpowiada materialnie.

Bloczki opłaty targowej posiadają następujące nominały:

0,50 zł w kolorze różowym

1,00 zł w kolorze zielonym

2,00 zł w kolorze niebieskim

5,00 zł w kolorze żółtym

10,00 zł w kolorze pomarańczowym

20,00 w kolorze czerwonym

Bloczki wydawane są przez Urząd Miasta Nowy Targ w plikach po 100 sztuk w danym

nominale.  Inkasent  Nowa  Targowica,  rozlicza  całe  pakiety  bloczków.  Istnieje  możliwość,  że

różnica  pomiędzy wpłatą  dokonaną w Urzędzie  Miasta  Nowy Targ,  a  kwotą pobranej  opłaty

targowej wynika z tego, że Prezes spółki Nowa Targowica wliczył do miesiąca września kwotę

zainkasowaną  we  wrześniu  i  rozliczoną  w  październiku  jak  np.  kwota  wpłacona  w  dniu

4 października  2016r.  Inkasent  nie  wpłaca  opłaty  targowej  po  każdym dniu  targowym, a  raz

w tygodniu. Wypowiadając się w reportażu, Prezes Spółki z pewnością nie był w stanie dokładnie

podać kwot,  jakie w danym miesiącu zostały  zaksięgowane i  do tego będą jeszcze pobrane

w pozostałe dni do końca miesiąca, dlatego użył słów „prawie”, „prawdopodobnie”. Natomiast

Urząd Miasta podając m.in. na Pani zapytanie informację, podaje faktycznie wpłacane kwoty.

Inkasent dokonujący poboru opłaty targowej, wydaje handlującemu odpowiednie bloczki

oraz wpisuje na nich datę, w której prowadzony jest handel oraz pobiera zainkasowaną kwotę.
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Osoby  handlujące  są  zobowiązane  przechowywać  otrzymane  bloczki  co  najmniej  do

chwili  zakończenia  handlu  w  dany  dzień  targowy  oraz  mają  obowiązek  okazać  je  osobom

dokonującym  kontroli  poprawności  poboru  opłaty  targowej.  W  przypadku,  kiedy  osoba

kontrolująca stwierdzi nieprawidłowy pobór, inkasuje różnicę w kwocie i również wydaje bloczki,

stąd kwoty 1500,00 zł  w październiku oraz 900,00 zł w listopadzie.

  Pracownicy Urzędu Miasta prowadzą kontrole na placach targowych i z ich relacji wynika, że

najczęściej spotykane wielkości stoisk to: 8 m² (stoisko 2x4 ) 10 m² (stoisko 2x5 ) , 12 m²  (stoisko

3x4).  Stoiska  20  metrowe  to  kilka  stoisk  z  wikliną,  meblami,  kożuchami,  narzędziami.   Od

początku miesiąca października kontrole przeprowadzane są w każdy dzień targowy i  wzbudzają

wiele emocji, co dało wyraz kierowanym pismom przez Pana Prezesa Janusza Chowańca do

Urzędu  Miasta  i  Rady  Miasta.  W  piśmie  z  dnia  30  listopada  2016r.  znak  sprawy

PiO.3130.16.2016r.,  które  otrzymał  również  Przewodniczący  Rady  Miasta,  (przesłano

elektronicznie do Radnych w dniu 5 grudnia 2016r.),  wskazano dokładnie jakie nieprawidłowości

zostały przez kontrolujących ustalone na placu targowym przy ul. Targowej i jakie są problemy

z prawidłowym naliczeniem i  poborem tej opłaty. 

W związku z pismami, które były kierowane do Urzędu Miasta w dniu 10 grudnia 2016r.,

zleciłem kontrolującym, aby dokonali pomiaru całej targowicy zajętej na prowadzenie handlu -

największy dzień targowy w roku w opinii handlujących. 

Pragnę tutaj zauważyć, że do powierzchni nie wliczono: alejek, parkingów, przerw między

stoiskami  i  przedmiotów  podlegających  opodatkowaniu  podatkiem  od  nieruchomości.

Z pomiarów  wynika,  iż  w  tym  dniu  -największym  dniu  handlowym,  powierzchnia  zajęta  na

stragany,  to  powierzchnia  21  000  m²  i  wpłata  dokonana  za  ten  dzień  nie  wykazała

nieprawidłowości.

Do kwestii stawki  opłaty targowej w kwocie 8,00 zł  na obrzeżach Nowej Targowicy poza

terenem dzierżawionym przez  spółkę  wzdłuż  ulicy  Targowej,  po  zaciągnięciu  opinii  prawnej,

ustosunkowałem  się  pismem  z  dnia  27.12.2016r.  znak  sprawy  PiO.3130.19.2016,  które

przesłano do Radnych w dniu 4 stycznia 2017r. 

Jeśli chodzi o pobór opłaty targowej na tzw. Jarmarku Zajezdnia  - to pobór ten wzbudzał

od  miesiąca  października  protest,  agresję  ze  strony  handlujących,  o  czym  mogła  się  Pani

przekonać osobiście w dniu 6 października 2016r., kiedy to handlujący przybyli protestować do

Urzędu  Miasta.  W tym dniu  w  asyście  Policji  dokonano  pomiaru  stoisk  zgodnie  ze  stanem

faktycznym.  Udało  się  zmierzyć  7  stoisk  w  asyście  Policji  i przeprowadzić  postępowania

podatkowe. Z tego tytułu do kasy Urzędu Miasta wpłynęła kwota 1036 zł  (średnio 148 zł  od
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stoiska).

Przez  cały  miesiąc  październik  zwracałem  się  do  Komendata  Powiatowego  Policji

w Nowym  Targu  o  zapewnienie  gotowości  funkcjonariuszy  Policji  na  wypadek  zagrożenia

zdrowia i życia funkcjonariuszy publicznych. Mimo to inkasent został przez administratorów placu

wyprowadzony siłą. Inkasent ten chciał pobrać opłatę targową zgodnie z Uchwałą Rady Miasta tj.

8  zł  /  za  m  ².   W  związku  z  naruszeniem  nietykalności  cielesnej  jednego  z  inkasentów,

prowadzone jest postępowanie karne w Sądzie Rejonowym – Wydział II Karny  w Nowym Targu.

Chęć  pobrania  8  zł  za  1  m²   na  jarmarku  Zajezdnia  powoduje  agresję,  każdą  „  złotówkę”

inkasenci muszą  długą rozmową wynegocjować, aby nie doszło do rękoczynów, jak już miało to

miejsce. Inkasenci w każdy dzień targowy spotykają się z roszczeniową postawą handlujących,

agresją, wyzwiskami, muszą wysłuchiwać gróźb. Przez taką postawę pobór opłaty targowej się

wydłuża i nie ma możliwości skutecznego jej pobrania w uchwalonej kwocie. Praktyką jest, iż

powierzchnia zajęta na handel zostaje zmniejszona przez handlującego w chwili gdy inkasenci

zbierają  opłatę.  Prowadzenie  postępowań  podatkowych  jest  kosztowne,  czasochłonne,  aby

udowodnić handlującemu, że zajmował powierzchnię większą niż w chwili przybycia inkasenta. 

Jeżeli  powyższe obszerne, wyjaśnienia są dla Pani nadal  niewystarczające,  nie widzę

przeciwskazań, aby w dniu targowym udała się Pani wraz z inkasentami opłaty targowej na plac

i z bliska przyjrzała się ich pracy. 

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ 

Sekretariat 
tel.  (18) 26-11-212 (203) e-mail: umnt@um.nowytarg.pl pokój Nr  101
fax. (18) 266-23-12 www.nowytarg.pl

mailto:umnt@um.nowytarg.pl

